Besökaren möter dåtid, nutid och framtid i en varsam blandning av utställningar och medvetna avtryck i parken i form av såväl
konstnärliga installationer som blomsterarrangemang.
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Norrvikens trädgårdar hälsar välkommen
Norrvikens trädgårdar hälsar välkommen
Våren står i full blom och Norrvikens trädgårdar välkomnar till en park som
bjuder på inspiration, återhämtning, njutning och kunskap.
Under 2020 firar Norrvikens trädgårdar 100 år som publik park och gör detta
under temat Renässansen. Besökaren möter dåtid, nutid och framtid i en
varsam blandning av utställningar och medvetna avtryck i parken i form av
såväl konstnärliga installationer som blomsterarrangemang. Det var under
renässansen begreppet trädgård formades och intresset för rumslighet och

vacker omgivning även utomhus väcktes. Avskilda platser för samtal och
hemliga möten för såväl affärsmän som kärlekspar.
Dåtid inspirerar nutid och skapar framtid
Besök ett Norrviken som knyter samman trädgård, konst, mode och form.

Världsutställningar väcker idéer
Med inspiration från förra seklets världsutställningar visas Hannu
Sarenströms fantastiska växtutställning ”Mina blommande trädgårdsdrömmar” i
parkens nya växthus, Erikshus. Det blir en förtrollande trädgårdsvärld som
presenteras på 26 m2 bordsyta. Uttrycket ”Det finaste man har sätter man på
bordet” har knappast passat bättre.

Världen i en trädgård
Utställningsproducenten Eva Canebro visualiserar berättelsen om grundaren
och visionären Rudolf Abelin, tiden och människorna runt honom. I
glaspaviljongerna i anslutning till Victoriahuset, presenteras utställningen
”Världen i en trädgård”.
– Vi vill på ett nyfiket och kärleksfullt sätt genom denna utställning få våra
besökare att komma närmare och beröras av denna plats och dess grundare.
Passion är deras gemensamma nämnare, vår med, säger Lotte Karlefors
utvecklingsansvarig på Norrvikens trädgårdar. Rudolf kommer förutom sin
närvaro i själva utställningen i glaspaviljongerna att göra sig påmind runt om
i parken på oväntat vis.

En stilikon från förr inspirerar
En av tidernas främsta ikoner inom film- och modevärlden, är Audrey
Hepburn. En person som än i dag fortsätter att inspirera designers över hela
världen. Med utställningen Always Audrey. Six iconic photogaphers. One
legendary star, presenterar Norrviken tillsammans med The Photogallery, en
fantastisk bildsamling som tydligt visar på modets kraft. En konstform från
renässansen som tog fäste och fortsätter inspirera och väcka känslor.
Laserow på Norrviken
Med kunskap, nyfikenhet, kreativitet och sinne för detaljer välkomnar
Norrvikens trädgårdar Karin och Liza Laserow. Tillsammans har de valt ut
antikviteter och interiöra detaljer för den inredningsintresserade. Med verklig
fingertoppskänsla väljs objekten ut och erbjuds till försäljning i Norrvikens
butik. Gammalt möter nytt och får förnyat liv. Karin Laserow, känd från Bytt är
Bytt och Liza Laserow är inte bara experter på antikviteter gjorda mellan
1500-1850, utan även inredare med fokus på privata hem och offentliga
miljöer. Två verkligt kunniga inom antikvitets- och inredningsvärlden.
“We believe in objects that hold a story and items with an energy created over
time”, Laserow.

Ett naturligt galleri med renässansens mästare
Renässansen var en period då man hyllade det vackra och konsten utgjorde
en central del.Många verk från denna tid är kända även för den mer oinsatta.
På Norrviken har man valt att placera utvalda alster i naturen. I
Barockträdgården passerar besökaren genom Galleriet på sin väg mot Villa
Abelin. Här, i en naturlig ram, presenteras kända verk av renässansens stora
mästare som Botticielli, Da Vinci och Michelangelo.

Utställningsperiod:
Mina blommande trädgårdsdrömmar av Hannu Sarenström: 16 maj-27
september
Världen i en trädgård: 16 maj-27 sep
Always Audrey. Six iconic photogaphers. One legendary star: 29 maj-27
september
Fira med Norrvikens trädgårdar hela 2020 då man tittar tillbaka, blickar
framåt och skapar minnen för livet
För information om öppettider och priser se här:
https://norrvikenbastad.se/planera-ditt-besok/oppettider-entre/
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